
Mais que um Clube,

Com uma infraestrutura renovada, as contas balanceadas, 

bem administrado, podemos dizer que o Esporte Clube Banespa 

está de cara nova para receber os associados.

2015 • Março

E.C. Banespa

O associado por dentro de tudo que acontece!!!

Com circulação periódica, a Revista do Clube estampa em suas páginas, através de uma diagramação atrativa, 
atividades realizadas no E.C. Banespa como também artigos de interesse geral.

C i l ã iódi R i t d Cl b t á i t é d di ã t ti

uma família!
“Justiça se faz com trabalho, competência e honestidade”, 

foi com essa fi losofi a que iniciamos a nossa tarefa de 
administrar o Clube. Conseguimos  normalizar a balança 
fi nanceira que se encontrava em situação incompatível, 
aprimoramos o setor de cobrança com um trabalho hábil 
e efi caz criando o setor de “Recuperação de Créditos”  
resgatando muitos associados, criamos a categoria de 
“ASSOCIADO LEGADO” oferecendo mecanismos facili-
tadores para ingresso ao Clube. Com essas ferramentas 
tivemos uma ascensão no quadro associativo. 

Fizemos periodicamente a manutenção nas depen-
dências do Clube como também reformas e adequações, 
ampliamos os espaços de lazer como a Academia de 
Musculação e a Brinquedoteca.

Demos total sustentabilidade às atividades esportivas 
e culturais e incrementamos ainda mais os nossos cursos, 
realizamos eventos sociais como: Festa Junina, Carnaval, 
Baile de Aniversário, Festa da Criança entre outros e 
promovemos passeios turísticos.

 Recuperamos a Sede de Vinhedo tornando-a mais 
atrativa e viável, revitalizamos a Sede Leste deixando-a 
mais aprazível. Com todas essas benfeitorias o Clube 
cresceu, sempre oferecendo serviços com qualidade e 
muita segurança proporcionando situações compatíveis 
com os anseios dos associados, consequentemente,  agre-
gando a frequência no Clube. 

De fato “A situação agora é outra!...”
Nós da Diretoria Executiva, Mesa do Conselho, 

Conselheiros, Comissões e Conselho Fiscal temos plena 
convicção que cumprimos o nosso papel com justiça, 
trabalho, competência e honestidade. Afi rmamos que de 
fato  “A situação agora é outra!...”

Agradecemos a todos os funcionários, colaboradores, 
contratados, empresas, fornecedores, parceiros e um 
agradecimento especial ao nosso associado, que é a razão 
da existência do nosso querido Esporte Clube Banespa.

A Nova era já se iniciou!

UNIÃO

Gestão 2012/2015
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Revitalizar o Esporte Clube 
Banespa foi a principal meta 
desta Diretoria. Nestes três 

últimos anos de administração 
realizou-se um trabalho valioso 
na área de patrimônio, que fi cará 
registrado na história do Clube. 
A Academia de Musculação foi 
instalada em um espaço mais amplo, 
perto do Playground e ganhou 
equipamentos de última geração.

 Os Ginásios 1, 4, 5 e de Bocha 
necessitavam de uma reforma geral 
e assim foi feita. A Brinquedoteca 
também foi transferida para um 
local bem mais amplo e arejado, 
agora com muito mais opção para a 
diversão das crianças. O Playground 
foi todo reformado e parte dele 
ganhou uma cobertura para o maior 
conforto dos pequenos. Destacamos 
também a criação das salas E7 
Banespa Super Games; Carteado; 
Estudo e Leitura. 

Além das principais obras que 
exigiam uma atenção especial, a 
equipe de patrimônio do ECB traba-
lhou em inúmeras reformas para 
deixar o Clube pronto para o seu 
lazer. 

Acompanhe aqui as principais modi-
fi cações e reparos feitos na Sede 
Santo Amaro.

Retrospectiva

Local mais amplo
Novos equipamentos

Quadras de Tênis

• Pintura das quadras.
• Iluminação.
• Reposição do piso de saibro.
• Reforma do Depto. de Tênis.

Demarcação na Pista de Cooper. E7 Banespa Super Games. Muro e cerca de proteção. Novas câmeras de segurança.

Academia de Musculação

Parque Aquático

• Pintura do 
toboágua.

• Aquisição de 
guarda-sóis.

• Troca do fi ltro 
da Piscina.

• Reforma da 
coluna, piso e grades.

• Novo rejunte na lateral do piso do Solário para evitar 
vazamentos nas paredes da Piscina Aquecida.
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Brinquedoteca

Local mais amplo
Novos brinquedos

Muito mais diversão

Proteção no quadro elétrico 
do estacionamento. Lava-jato: novo concessionário. Bicicletário na entrada social. Criação da Sala de Carteado.

Campos: Futebol e Society

• Pintura e troca das grades.
• Novos toldos nos bancos 

de reservas.
• Reforma do alambrado.
• Serviço corretivo e 

preventivo do gramado.
• Iluminação do 

Campo Society.
• Toldo no quiosque 

do Society.

Playground

Portaria 2

• Pintura e manutenção 
dos brinquedos.

• Cobertura de parte 
do Playground.

• Pintura e cuidado 
com o jardim.



Ginásio 1

Ginásios 4 e 5

Teatro Paulo Goulart

Portaria 3

Solário: reforma do piso e grade.
Novas cores em torno da Piscina 
semi-olímpica. Pintura da Quadra de Recreação. Lixeiras para coleta seletiva.

• Pintura e manutenção do teto.
• Substituição de parte do piso.
• Raspagem e aplicação de 

resina na quadra completa.
• Logotipos refeitos.
• Pintura interna: paredes, 

grades e arquibancadas.
• Pintura externa.
• Reforma da rampa.

• Pintura do piso.
• Reforma: telhado, 

arquibancadas, portas e 
banheiros.

• Pintura interna: paredes, 
arquibancadas e pisos com 
demarcações necessárias.

• Substituição de pisos 
danifi cados.

• Reforma da arquibancada 
do Gin. 5.

Reforma no teto e nova iluminação.

Pintura da grade.

04 Sede Santo Amaro



2012
• Guarita Portaria 6: porta de alumínio com janela, 

grade de proteção na janela, insufi lm, 
câmeras de segurança, guarda-sol para triagem.

• Salão de Festas: pintura do teto.
• Portaria 3: pintura da grade externa.
• Orquídeas nas principais alamedas do Clube.
• Impermeabilização da rampa.

2013
• Estacionamento: troca do sistema de acendimento das luzes.
• Aquisição de guarda-sóis.
• Jardinagem: podas das árvores e cuidado com as plantas.
• Restauração e reparo da porta do elevador de serviço.
• Reforma das calçadas nas alamedas.
• Cancela - acesso ao Coreto e Salão Recanto.
• Sala da Diretoria: troca do forro e telhado.
• Instalação de novos para-raios.
• Vestiários: troca do piso, sanitários, cubas, 

duchas e acessórios.

2014
• Reforma dos Ginásios de Ginástica Olímpica e Judô.
• Sala de Karatê: pintura externa.
• Reforma do telhado do Restaurante. 
• Pintura do Recanto Infantil.
• Reforma do muro e calçada da av. Santo Amaro.
• Poda de árvores.
• Reforma das mesas de Snooker.
• Troca do piso da sala de repouso do Departamento Médico.
• Reforma do piso das jardineiras para eliminar a infi ltração do 

Vestiário Masculino.
• Substituição das luminárias do Salão de Festas e Solário.
• Organização e limpeza do Almoxarifado central.
• Troca da iluminação da Sala de Jogos.
• Adequação da rampa de acessibilidade ao prédio social.
• Aquisição de novos equipamentos e implantação de medidas 

de segurança contra incêndio, de acordo com as normas 
técnicas do Corpo de Bombeiros.

2015
• Retirada de raízes de árvores que entupiram 

as galerias de águas pluviais.
• Finalização da pintura do Ginásio 1.
• Nova poda de árvores e cuidados com o jardim.

Ginásios de  Judô e 
Ginástica Olímpica

de patrimônio são constantes.
A conservação e melhorias na área

Destacamos abaixo algumas delas...

Reforma do Ginásio de Bocha.

Reforma do Ginásio de Judô e Ginástica Olímpica.

Salão de Festas: instalação do 
ar condicionado.

Criação da Sala de 
Estudo e Leitura.

Rampa de acessibilidade no corredor 
da Galeria de Troféus.

Reforma da Secretaria do Tênis.

05



06 Sede Vinhedo

E mais...
• Sala de Jogos: snooker 

e carteado.
• Cantinho da Alimentação: local 

específi co no Parque Aquático.
• Reforma da Sauna.

Sede Vinhedo - Renasce uma nova Sede

Nestes últimos três anos, a Sede Vinhedo passou por uma 
revitalização com intuito em melhorar a qualidade do lazer dos 
associados e, com isto, trazer novos amigos para o Clube. 

Além das reformas e implantação de novos espaços, a Diretoria criou 
muitas opções de lazer e conseguiu atrair o associado para participar 
de eventos sociais, culturais e esportivos.

“A meta é reunir os amigos 

para o lazer em um espaço 

privilegiado pela natureza.”
Jair Giubilato

Construção de três novas Quadras de 
Tênis com piso de saibro e dois paredões.

Quadra Poliesportiva: jogos de vôlei, futsal e basquete.

Campo de Futebol reformado e pronto para receber os atletas.

Campo Society 
7 recuperado e 
com medidas 
ofi ciais.

Praça da Vitória: marco de uma nova era.

Pintura e reforma 
dos banheiros.

Playground: recuperação e 
pintura dos brinquedos.

Deck Sports Bar: reforma 
da lanchonete.

Restauração da Casa Sede.

Academia: equipamentos mais modernos e 
novas atividades.

Criação do Bosque da Alimentação.

Recuperação do lago e criação da Pesca Esportiva.

era.



07Sede Leste
Sede Leste - Revitalizada

Após uma grande reforma, a Sede Leste reinaugurou o Complexo Esportivo, em 
7 de setembro de 2013, com Quadras de Tênis, Ginásio Poliesportivo, Campo 
de Futebol, Sauna e Piscinas. Os locais foram recuperados com reforma geral 

e pintura com intuito em oferecer melhor lazer ao associado.

Balneário: pintura do piso e do Toboágua.

“Graças ao apoio da Diretoria conseguimos 

revitalizar a Sede Leste, que proporcionará aos 

associados mais qualidade no atendimento.”
Everaldo Gila

Ginásio Poliesportivo: reforma geral e pintura.

Quadra de Tênis: revestimento do piso e pintura.

Academia de Ginástica: reforma geral.

Playground: pintura geral.

A Sauna e o Vestiário foram reformados. A área 
externa também recebeu nova pintura.

Construção de um banheiro feminino e 
reforma geral no masculino. Quiosques: construção de três churrasqueiras.

Campo de Futebol: recuperação do gramado.

Diretores e Conselheiros na reinauguração do Complexo Esportivo.
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Algumas das conquistas do ECB

2012
FUTEBOL

Campeonato Interclubes

• Campeão: Categoria 60+

• Vice-campeões: Sub 13 - Série Prata, Sub 17, Categoria 30+ e 50+

VÔLEI FEMININO

Campeonato Sindi-Clube

• Campeãs: Pré-Mirim - Série Prata, Infantil - Série Prata, Master D2 - Série Ouro 

e Master E1 - Série Bronze.

• Vice-campeã: Mirim - Série Prata

SINUCA

• Vice-campeão - Série Prata

BASQUETE

Liga Paulista

• Campeão: sub 17

BOCHA

Campeonato Paulista

• Bicampeã: Equipe Feminina - 1ª Divisão

Campeonato Estadual

• Vice-campeã: Equipe Feminina - 1ª Divisão

2013
FUTEBOL 

Campeonato Interclubes

• Campeões: Sub 17 e Categoria 30+

• Vice-campeões: Sub 11 e Categoria 60+

BOCHA

Campeonato Metropolitano

• Vice-campeões: Equipe Feminina e 

Equipe Masculina - Série C

FUTSAL

Festival E.C. Pinheiros

• Campeão: Sub 17

Festival Mesc

• Campeões: Sub 11 e Sub 15

• Vice-campeão: Sub 13

VÔLEI FEMININO

Campeonato Sindi-Clube

• Campeã: Mirim - Série Prata 

e Master E2 - Série Prata

• Vice-campeãs: Iniciantes - Série Prata, 

Infanto - Série Ouro e Infantil - Série Ouro

BASQUETE

Copa Paulista

• Vice-campeão: Sub 23 - Série Prata

2014
FUTEBOL

Campeonato Interclubes

• Bicampeão: Sub 17

• Campeão: Categoria 55+ e 60+

• Vice-campeões: Sub 15 e Categoria 49+

VÔLEI FEMININO

Campeonato Sindi-Clube

• Campeã: Master D1 - Série Ouro

• Vice-campeã: Infanto - Série Ouro

BASQUETE

Copa Paulista

• Vice-campeão: Sub 23 - Série Prata

Cursos Esportivos e Culturais
O Clube continua oferecendo uma infi nidade de cursos 
esportivos e culturais, atendendo a demanda com qualidade e 
profi ssionais altamente capacitados.

Carnaval em  todas as SedesCarnaval em  

O carnaval do Esporte Clube Banespa, considerado o melhor da zona sul, foi realizado na 
Sede Santo Amaro em 15, 16 e 17 de fevereiro, três matinês animadas com marchinhas 
de repertório pela Orquestra Frevo de Caruaru. Durante o evento, teve maquiagem 
e apresentação de personagens infantis. No dia 7 de fevereiro, o Grito de Carnaval, na 
Sede Santo Amaro, com apresentação de Escolas de Samba e Passistas animou a todos os 
presentes. As Sedes Vinhedo e Leste também organizaram o carnaval com muito sucesso.

Ginástica de Grupo: um dos cursos oferecidos pelo E.C. Banespa.

Santo Amaro

Divisão

1ª Divisão

+

ia 60+

e 

rata, 

e Ouro

ta

ia 49+

o
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Grito de Carnaval

Sede Vinhedo

Sede Leste

Carnaval em  todas as Sedestodas as Sedes
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Comemorando os 85 anos

Como tudo começou!

Um grupo de funcionários do Banco do Estado 
de São Paulo gostava muito de jogar futebol e, 
entusiasmado, resolveu fundar um Clube mas 

precisaria de um local adequado para instalar a sua sede, 
pegou um bonde, o único meio de transporte que ligava 
o centro ao bairro de Santo Amaro, desceu na Parada 
Petrópolis e conheceu um local deslumbrante, a Chácara 
São João que era composta por árvores, fonte de água, um 
tanque para nadar e uma alameda de casuarinas. 

Assim nasceu em 12 de março de 1930 

o  Esporte Clube Banespa. 
Esquadrão de 1930.

Bonde que ligava o centro a Santo Amaro - 1916.

No dia 14 de março, o Esporte Clube Banespa 
promoveu o Baile de Aniversário comemorativo 
aos 85 anos de existência. Os convidados foram 

recepcionados ao som do conjunto musical Violesco e 
receberam um lindo chaveiro alusivo aos 85 anos. Foi 
entregue um minibolo e no momento do “parabéns a 
você”, uma queima de fogos. A animação fi cou com a 
Revolution Band Show, que com seu repertório variado, 
contentou todos os presentes.
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Diretoria do Clube e Conselheiros: foto histórica em comemoração aos 85 anos do Esporte Clube Banespa.
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Venha conhecer
a Fechando o Gol.

Aqui você é
o número 1.

Venha fazer uma
aula experimental.

(11)2533.3750www.fechandoogol.com.br

Parceiro Institucional:

25%
desconto na
mensalidade

Sócio Banespa


